
Levél az O L A S Z 
Itt, ahol másfél hónapja élek, ebben a tizenkétezer lakosú városkában, 

két nagy mozi van. Ezek természetesen versenyben vannak egymással: mind-
egyik igyekszik minél nagyobb közönséget vásznához vonzani. Én ebben a »mi*< 
mozinkba járok, közel is van, nagyobb is a másiknál, a cigarettafüst jobban 
eloszlik benne, és hát a műsor úgyis ugyanaz: nagyobbrészt amerikai filmek, 
itt is, ott is. öles plakátok hirdetik, hogy milyen még nem volt*. Ez már a 
reklám kérdése, a filmelosztó cégé: melyik küld nagyobb és érdekesebb pla-
kátot. Aztán megnézhetem esetleg mind a kettőt Az eredmény ugyanaz: 
futószalagon gyártott szórakoztató termék. És én, aki — pótlandó az elmu-
lasztottakat — megnéztem vagy húszat, úgy vagyok velük, mint itteni olasz 
barátaim: nem fűmet nézünk, hanem moziba járunk, és szórakozunk, akár 
jó a film, akár nem. Mert tudni kell, hogy az olasz közönség nagyon kritikus. 
A vadnyugati filmeket csakúgy végigneveti, mint a gengsztertörténeteket. 

Tehát én is, mint gyakorló mozilátogató, érzem az olasz film válságát. 
Szeretnék olyan filmeket látni, mint a Biciklitolvajok, Róma nyílt város, 
Csoda Milánóban, vagy amit otthon még nem láthattam, az olasz neorealista 
filmek feltörő korszakából — de hiába: nincs. Szomorúan kell megállapíta-
nom, szinte ugyanazt, amit a filmszakemberek' mondanak: válságban van az 
olasz film elsősorban gazdaságilag, mert egy-egy nagyobb filmnek hárommilliós 
közönségre kell számítania, hogy kifizetődő legyen — de művészileg is, mert 
a neorealista eredmények elvesznek, elporladnak, sematizálódnak a nagy 
versenyben. És itt a-televízió... Ez a nagy versenytárs: itt is, Amerikában is. 

Igaz ugyan, hogy az amerikai és az olasz televízió is csak ötéves/nét 
öregebb filmeket vetíthet, tehát a közönség az újdonságokat kénytelen mégis 
moziban megnézni, ha nagyon kíváncsi rájuk; csakhogy a televízió, ez az új 
találmány nem hagyja magát. Kialakította a maga sajátos műfaját, a színház-
nak és mozinak egyféle keverékét — mely képes egyszerre mind a kettőt 
pótolni —, a nem filmre vett, hanem közvetlen közvetítése az ún. televíziós 
daraboknak. A legnagyobb sikerük a folytatásos daraboknak van. Ameriká-
ban a legnépszerűbb adás a love Lucy című folytatásos televíziós darab, 
amely csekély nyolc éve fut, az egyik amerikai televíziós társaság kezelésé-
ben ... 

Nagyjából itt is ez a helyzet. Az ötvenmilliós Itáliának jelenleg mintegy 
kétmillió televíziós vevőkészüléke van. Egy hónapja kapcsolták be Szicília 
szigetét az országos hálózatba, úgyhogy ma Olaszországban csak az nem néz 
televíziót, aki nem akar, vagy már megunta. Mert ha a lakásán nincs is, beül 
a legközelebbi eszpresszóba és délután öttől éjjel tizenkettőig nézheti a 
műsort. 

Cesare Zavattini, akit mi is több nagyszerű filmjéből ismerünk, felszó-
lalt tavaly egy filmírói értekezleten és aggályait és reményeit a következők-
ben foglalta össze: 

1. A televíziót nem ellenségnek, hanem versenytársnak kell tekinteni. 
Még gyerekcipőben jár, élvezi sikerét, most alakítja ki műfaját — inkább 
segítsünk neki, mintsem elítéljük. Jó jelnek tekintendő, hogy egyik sikeres 
olasz író, filmíró és rendező — Mario Soldati milyen jól feltalálta magát és 
sajátos Iteleviziós műfaját, amikor beutazza a Po völctyét és erről a tanul-
mányútról pompás folytatásos televíziós filmet készít, ö a főszereplő, az író. 
aki sorra látogatja a városok és faílvak nevezetességeit, rendszerint a híres 
vendéglőket és elcseveg a szakácsokkal, utcán az emberekkel, parasztokkal, 
vadászokkal, múzeumőrökkel — mindenkit szinte »tetten érve*, munkája 
közben. Ezt a film — mondja Zavattini — nem teheti meg, ellenben itt lát-
hatjuk egyik film-műfajnak, a híradónak egy válfaját, amely majd vissza-
adja idővel a filmnek is, amit tőle eltanult. 



FILM helyzetéről 
2. Az olasz film még nem is oly rég a nemzet lelkiismerete volt. Ha 

most már nem lehet az, legyen a lelkiismeretfurdalása. Az írókban sose 
fogyatkozik meg ez a készség^ — a filmgyártóknak kell erőseknek lenniük: 
Fertőzzük meg egymást ezzel a bátorsággal« — mondta szellemesen Zavat-

tini, finom bókkal a gyártók szónoka felé. — Mi mindig készek vagyunk oly 
messzire elmenni, amennyire lelkiismeretünk nógat, és ameddig már egyszer 
el is jutottunk>• 

Moraxna, akit a legjobb írók között emlegetnek itt is, az Espresso című 
balodali hetilap filmrovatába ír hetente cikket; — ezúttal ő is a füm válsá-
gáról. Véleménye filozofikus és szigorú elmefuttatás a »tömegk,ultúráról«._ 
Gondolatmenete a következő: 

A vezető és uralkodó osztályok úgy döntöttek, hogy a tömeg: gyermek, 
gyenge idegzetű, kritikátlan, befolyásolható, sőt ostoba. Ebből a téves meg-
ítélésből született meg a kultúripar: hazugságok, közhelyek, banalitások és 
ostobaságok előre megrágott pempője, melyet a csodálatos technikai találmá-
nyok segítségével adagolnak évtizedek óta a tömegek lelki táplálékául. A 
filmek kilencven százaléka ez a pempő, a legközönségesebb kereskedelmi áru-
cikk-irodalom színvonalán. A szórakoztató ipar, kulturális nevelés ürügyén, 
elandalítja élvezőit, azt a káprázatot kelti bennük, mintha a valóságot élnék 
át, holott csak az ösztönökre és kritikátlanságukra spekulál, ahelyett, hogy 
éppen az egyén kritikáját és állásfoglalását szítaná fel. Ahogy azonban ma 
már az egyént becsapni nem lehet, nem lehet a tömeget sem, mely a tömeg-
szuggesztió hatása alól kikerülve, józanul megbírálja azt, amit látott. És nem 
megy moziba: meggondolja, hogy újra meg újra becsapassa magát. Otthon 
marad, nézi a televíziót, amely csak szórakoztatni akar, nagyonis átlátszó 
eszközökkel, de mindenesetre teljes kényelmet biztosítva neki. Otthonomban 
nem vagyok kitéve a tömeghatásnak: a televíziót kritikusan nézhetem, és ha 
nem tetszik, elzárom. A tömeg ily módon egyéni kritikus nézővé lép elő és 
kritikájával meglepetést okozhat a szórakoztató ipar tömegcikk-gyártóinak. 
A tömegek részéről csőd fenyegeti a szórakoztató ipart: az unalom. 

Moravia véleménye, amilyen elvont, annyira igaz és lesújtó. 
És milyen érdekes, hogy ő is, mint Zavattini, egy új amerikai filmre 

hivatkozik és nagyon dicséri a »Kiáltás az éjszakábancímű filmet, amely 
két amerikai munkásházaspár tragikus, »-mindennapi-« válságát mondja el 
drámai realitással. 

Sajnos, kisvárosban élvén, még egyik új amerikai filmet se láttam. De 
valahol majd elcsípem. Addig én is fenntartom a magam véleményét, hogy 
nekem ez a sok amerikai film, amit itt láttam, a kíváncsiságon túl — nem 
mondott semmit. És örülök, hogy ez a kisvárosi »tömeg«, mely szórakozni jár 
moziba, józan kritikával kíséri ezeket a filmeket: én is velük, köztük nevetek. 

Viszont nagyon sajnálom, hogy azoknak a remek olasz filmeknek, melye-
ket még odahaza láttam, nincs folytatása. 

Még hátra van néhány nagy olasz füm, amit még nem láttam, ezeket is 
megnézem, és beszámolok róluk. Mivel az olasz film, még a sémává lett üzle-
tes szellemű, összecsapott vígjáték, vagy érzelgős történet is a valóságból 
indul ki, én nem tudom annyira elítélően nézni, mint olasz kollégáim. De 
mégis örvendetes, hogy annyira szigorúak és igényesek önmagukhoz, hogy 
inkább eltúlozzák a válság művészi és erkölcsi kritikáját, mintsem megalkud-
janak velük. Kétségtelen, hogy az cűasz film mai válsága elsősorban gazda-
sági gyökerű, viszont, amint látjuk, az írók és kritikusok hajlamosak saját-
magukat is okolni a bátor újrakezdés és kezdeményezés hiányáért: szemé-
lyes ügyüknek tekintik (és tekinthetik joggal) az olasz filmet, mely tíz évvel 
ezelőtt forradalmasította az egész világ filmiparát és kétségtelen, hogy a mű-
vészet diadala volt a »szórakoztató i p a r b a n F Ü S I JÓZSEF 


